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Bereik
· Honderden werkbezoeken bij verschillende organisaties
· Deelname door werkzoekenden met en zonder baan, met

gemiddelde leeftijd van 40 jaar
· Vooral in provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en

Brabant

 Redenen voor deelname

Werkzoekenden

Werkgevers

Activiteiten en waardering

Netwerkgesprek   Rondleiding     Bedrijfspresentatie

92% v.d. werkzoekenden is positief

89% v.d. organisaties is positief

98% raadt deelname aan

Opbrengsten voor deelnemers
Werkzoekenden:
ü Contact: uitbreiding van het netwerk met relevante contacten
ü Kennis: meer kennis en inzichten over mogelijkheden op de

arbeidsmarkt
ü Houding: meer zelfvertrouwen bij netwerken en ontdekken van

nieuwe interessegebieden
ü Vervolgacties: netwerkgesprekken bij (andere) organisaties,

waaronder sollicitatiegesprekken
ü Kans op werk: nieuwe sollicitatiegesprekken en een enkeling

heeft een nieuwe betaalde baan
Organisaties:
ü Nieuw talent ontdekt en aangenomen: 24 procent van alle

deelnemende organisaties heeft een geschikte kandidaat voor
hun organisatie gesproken

ü Kennis: nieuwe inzichten over werkzoekenden en leerervaring
voor werknemers

ü Promotie van de organisatie
ü Invulling geven aan MVO

“Volgens mij is er veel werk, maar kom maar met
de juiste in contact. Dat is gewoon het lastige. En
toch ook de leeftijd. Ik ben 49, bijna 50.”

“Ik vind het een fantastische kans om in gesprek
te gaan met potentiële werkgevers waar je in
eerste instantie niet direct aan zou
denken. Ik had zeker nog wel drie
gesprekken willen voeren op die
dag.”

“mooie inzichten opgeleverd in de
zin van bepaalde gesprekstech-
nieken die je wel of niet gebruikt,

ervaringen die je met elkaar kunt delen. Dat was
ook een leervolle ervaring voor onze collega.”

“promotie van je organisatie, en misschien ken-
nen die mensen wel weer mensen die je bedrijf
wel weer gaan aanraden dus het is altijd goed
om mee te doen.”

Samenvatting op hoofdlijnen

Doel Nationale Werkbezoekdag Aanpak van het onderzoek
Vragenlijstonderzoek onder werkzoe-
kenden (Regioplan) en onder organi-
saties (Stichting DeBroekriem)

Verdiepend onderzoek onder werk-
zoekenden en organisaties (Stichting
DeBroekriem)

è Werkzoekenden op een laagdrempelige en positieve manier
contacten te laten leggen met professionals die werkzaam
zijn in een organisatie of branche waar ze interesse in
hebben

è Organisaties mogelijkheden bieden om zich te profileren,
nieuw talent te spotten en werkzoekenden te
enthousiasmeren voor een vak of branche

Evaluatie Nationale Werkbezoekdag 2018

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de Nationale Werkbezoekdag 2018
heeft opgeleverd voor deelnemende werkzoekenden en organisaties, zodat aandachtpunten
kunnen worden geformuleerd voor de toekomst.
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1.1 Aanleiding van het onderzoek

Netwerken is een belangrijke strategie voor het zoeken en vinden van werk. Uit verschillende studies
blijkt dat netwerken mogelijkheden biedt voor het uitbreiden en onderhouden van contacten, die voor-
delig zijn voor het zoeken en vinden van (ander) werk (Cingano & Rosolia, 2012; Van Hoye, Van Hooft, &
Lievens, 2009; Timmerman & Mallee, 2006; Wanberg, Kanfer, & Banas, 2000). Voor veel mensen is ‘net-
werken’ echter niet vanzelfsprekend; zij zien op tegen netwerken, hebben negatieve associaties met
netwerken of weten niet goed hoe ze dit moeten aanpakken.

De Nationale Werkbezoekdag is een van de initiatieven die het werkzoekenden – met en zonder baan-
daarbij tracht te helpen. Tijdens deze dag zetten organisaties hun deuren open voor werkzoekenden om
– op afspraak - een ‘kijkje in de keuken’ te komen nemen. Het doel van deze dag is om werkzoekenden
op een laagdrempelige en positieve manier contacten te laten leggen met professionals die werkzaam
zijn in een organisatie of branche waar ze interesse in hebben. Daarnaast biedt deze dag organisaties
mogelijkheden om zich te profileren, nieuw talent te spotten en werkzoekenden te enthousiasmeren
voor een vak. Ondanks dat de dag niet zozeer is gericht op het bemiddelen voor banen, wordt veronder-
steld dat een werkbezoek werkzoekenden een stap dichterbij een passende, betaalde baan brengt. Bij-
voorbeeld doordat de werkzoekende beter weet wat hij/zij wil na een werkbezoek, bruikbare adviezen
heeft gekregen voor het vinden van werk, of dat de organisatie na een gesprek meer openstaat voor een
kandidaat. Deze dag is een initiatief van Stichting DeBroekriem en hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilt-
hagen (Universiteit van Tilburg) en werd in 2018 mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en de
Start Foundation.

Stichting DeBroekriem heeft Regioplan gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de Natio-
nale Werkbezoekdag 2018. In dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt wat de Nationale Werkbezoek-
dag 2018 oplevert voor deelnemende werkzoekenden en organisaties en welke aandachtpunten van be-
lang zijn voor volgende edities.

1.2 Doel en onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de Nationale Werkbezoekdag 2018 heeft op-
geleverd voor deelnemende werkzoekenden en organisaties (hierna deelnemers), zodat aandachtpun-
ten kunnen worden geformuleerd voor de toekomst. Daartoe kijken we naar het bereik, de waardering
van deelnemers en naar de mate waarin deze dag positieve opbrengsten heeft opgeleverd voor deelne-
mers. Het perspectief van werkzoekenden en organisaties staat daarbij centraal. Door te focussen op
deelnemende werkzoekenden en organisaties maken we duidelijk wat deelname aan de Nationale
Werkbezoekdag oplevert en wat aandachtpunten zijn voor de doorontwikkeling van deze dag.

De centrale onderzoeksvraag luidt:
Wat zijn de opbrengsten van de Nationale Werkbezoekdag 2018 voor deelnemende werkzoekenden en
organisaties?

Voor het beantwoorden van deze centrale onderzoeksvraag zijn onderstaande deelvragen geformu-
leerd, die correspondenten met verschillende opbrengsten (bereik, waardering en opbrengsten voor
deelnemers).

1. Hoe groot is het bereik van de Nationale Werkbezoekdag 2018?
a. Hoeveel gesprekken hebben er naar aanleiding van de Nationale Werkbezoekdag 2018 plaatsge-

vonden?
b. Wat zijn de beweegredenen van werkzoekenden en organisaties om deel te nemen aan de Natio-

nale Werkbezoekdag 2018?
c. Wie hebben deelgenomen aan de Nationale Werkbezoekdag 2018?
d. Hoe hebben deelnemers zich voorbereid op de Nationale Werkbezoekdag 2018?

2. Hoe waarderen werkzoekenden en organisaties de Nationale Werkbezoekdag 2018?
a. Welke activiteiten hebben plaatsgevonden tijdens de Nationale Werkbezoekdag 2018?
b. Hoe hebben deelnemers deze activiteiten ervaren?

1 Inleiding
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3. Wat heeft de Nationale Werkbezoekdag opgeleverd voor deelnemende werkzoekenden en organisa-
ties?

4. Welke tips hebben deelnemers om de Nationale Werkbezoekdag te verbeteren?

1.3 Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek biedt zicht op opbrengsten van de Nationale Werkbezoekdag 2018 in termen van (1) be-
reik, (2) waardering en (3) opbrengsten voor deelnemers. Bereik verwijst naar het aantal deelnemers dat
heeft meegedaan aan de NWD, waardering naar de mate waarin deelnemers positief zijn over de NWD
en onder opbrengsten voor deelnemers verstaan we opbrengsten die positief en relevant zijn voor deel-
nemers.

Voor het structuren van opbrengsten voor werkzoekenden onderscheiden we vijf typen opbrengsten,
die zijn gebaseerd op het model van Wanberg et al. (2002).1 Voor organisaties is gekeken naar drie ty-
pen opbrengsten. Tabel 1.1 biedt een overzicht van de bestudeerde opbrengsten.

Tabel 1.1 Opbrengsten van de Nationale Werkbezoekdag 2018
Opbrengsten
1. Bereik
2. Waardering
3. Opbrengsten voor deelnemers

Opbrengsten voor deelnemende werkzoekenden:
a. contacten; nieuwe contacten gelegd
b. informatie; relevante informatie verworven over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt
c. houding; bijdrage aan de motivatie en het zelfvertrouwen van werkzoekenden
d. vervolgacties; nieuwe acties naar aanleiding van de NWD
e. kans op werk; vergroting van de kans op werk of nieuw werk gevonden

Opbrengsten voor deelnemende organisaties:
a. informatie; nieuwe informatie gekregen over werkzoekenden
b. werving en selectie; mogelijk geschikte kandidaat voor organisatie
c. invulling maatschappelijk verantwoord ondernemen; ondersteuning bieden aan werkzoekenden

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestaat uit drie delen: (1) een vragenlijstonderzoek onder deelnemende werkzoekenden,
(2) een vragenlijstonderzoek onder deelnemende werkgevers en (3) een verdiepend onderzoek onder
deelnemende werkzoekenden en werkgevers. Het vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden is uitge-
voerd door Regioplan (deel 1). Het vragenlijstonderzoek onder werkgevers en het verdiepende onder-
zoek zijn uitgevoerd door Stichting DeBroekriem (deel 2 en 3). In tabel 1.2 worden de onderzoeksactivi-
teiten per fase beknopt toegelicht. Meer informatie over de respondenten van het onderzoek is opgeno-
men in de bijlage van dit rapport.

1 Om opbrengsten te structureren is het model van Wanberg et al. (2002) gebruikt als kapstok. Dit model bestaat uit vijf individu-
gerichte componenten (zoekgedrag, belemmeringen, human capital, social capital, economische incentives) en twee arbeids-
marktgerelateerde componenten (discriminatie, vraagversterking arbeidsmarkt). Op basis van dit model wordt verondersteld dat
de NWD vooral een invloed kan hebben op de vijf individugerichte componenten, en in het bijzonder op werkzoekgedrag en soci-
aal kapitaal.
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Tabel 1.2 Onderzoeksactiviteiten
Onderzoeksactiviteit
1. Vragenlijstonderzoek onder deelnemende werkzoekenden (Regioplan)
Om inzicht te krijgen in de ervaringen en opbrengsten van de NWD onder een grote groep werkzoekenden is
een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gebruikgemaakt van een webenquête, die is uitgezet onder
werkzoekenden die zich hadden aangemeld voor een werkbezoek via de website Werkbezoekdag.nl. In de
webenquête zijn vragen opgenomen over opbrengsten van deze dag (zie ook tabel 1.1). Daarnaast zijn vragen
opgenomen over de beweegredenen voor deelname, over de voorbereidingen voorafgaand aan de NWD, over
de waardering van het werkbezoek en over de achtergrondkenmerken van deelnemers. Ook is gevraagd naar
concrete tips voor verbetering.

De webenquête is uitgezet in de periode 29 november 2018 tot 19 december 2018. In deze periode hebben
660 werkzoekenden een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het vragenlijstonderzoek, waarvan 334
werkzoekenden de vragenlijst hebben ingevuld (respons rate=51%). Voor gedetailleerdere informatie over de
respondenten van dit onderzoek, zie tabel A in de bijlage.

2. Vragenlijstonderzoek onder deelnemende organisaties (Stichting DeBroekriem)
Om inzicht te krijgen in de ervaringen en opbrengsten van de NWD onder een grote groep organisaties is een
vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gebruikgemaakt van een webenquête, die is uitgezet onder orga-
nisaties die zich hadden aangemeld voor een werkbezoek via de website Werkbezoekdag.nl. In de webenquête
zijn vragen opgenomen over opbrengsten van de NWD en over het aantal bezoeken dat werkgevers hebben
verzorgd (zie ook tabel 1.1). Daarnaast zijn vragen opgenomen over de beweegredenen voor deelname, over
het contact met werkzoekenden voorafgaand aan de dag, over de invulling van het werkbezoek en over de
waardering van het werkbezoek. Ook is gevraagd naar concrete tips voor verbetering.

De webenquête is uitgezet in de periode 27 november 2018 tot 11 december 2018. In deze periode zijn 482
organisaties uitgenodigd voor deelname aan het vragenlijstonderzoek. In totaal hebben 151 organisaties de
vragenlijst ingevuld (respons rate=32%).

3. Verdiepend onderzoek (Stichting DeBroekriem)
Om de resultaten van het vragenlijstonderzoek te duiden en te verdiepen, zijn semigestructureerde interviews
uitgevoerd met werkzoekenden en organisaties die hebben deelnomen aan het vragenlijstonderzoek. Op basis
van het vragenlijstonderzoek zijn respondenten geselecteerd die (a) minder positief of juist heel positief zijn
over de NWD en die (b) contactgegevens hadden achtergelaten voor aanvullend onderzoek. Door te focussen
op respondenten die zowel positief als minder positief zijn, krijgen we meer zicht op de aard van de knelpun-
ten en mogelijke verbeterpunten. In de interviews is aandacht besteed aan zowel goede als slechte ervaringen,
en aan de vragen en problemen die deelnemers hebben ervaren.

Deze interviews zijn telefonisch uitgevoerd door Stichting deBroekriem in december 2018. In totaal is met tien
werkzoekenden en met vijf professionals van deelnemende organisaties gesproken.

1.4 Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van dit onderzoek in kaart gebracht. Hoofdstuk 2
gaat in op het bereik van de Nationale Werkbezoekdag. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op hoe deelne-
mers de werkbezoekdag ervaren en waarderen en in hoofdstuk 4 worden de opbrengsten voor de deel-
nemers in kaart gebracht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan de tips die deelne-
mers hebben gegeven voor volgende edities van de Nationale Werkbezoekdag. Het rapport sluit af met
hoofdstuk 6 waarin de conclusie wordt besproken.
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In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van het bereik en de deelnemers van de Nationale Werkbezoek-
dag. Eerst gaan we in op werkzoekenden. We laten zien waarom werkzoekenden deelnemen aan deze
dag (2.1), welke voorbereidingen zij hebben getroffen voorafgaand aan de Nationale Werkbezoekdag
(2.2), hoeveel werkzoekenden met deze dag worden bereikt (2.3) en waarom het sommige werkzoeken-
den niet is gelukt om een werkbezoek te regelen (2.4). Vervolgens besteden we aandacht aan deelne-
mende organisaties. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij de redenen waarom werkgevers meedoen
met de Nationale Werkbezoekdag (2.5) en komt aan de orde hoeveel werkbezoeken werkgevers hebben
verzorgd (2.6). De informatie in paragraaf 2.1 t/m 2.4 is gebaseerd op een vragenlijstonderzoek onder
334 werkzoekenden, dat is uitgevoerd door Regioplan. De informatie in paragraaf 2.5 en 2.6 is geba-
seerd op een vragenlijstonderzoek onder 151 deelnemende organisaties, dat is uitgevoerd door Stich-
ting DeBroekriem.

2.1 Redenen voor deelname: werkzoekenden

Om na te gaan waarom werkzoekenden interesse hebben in de Nationale Werkbezoekdag is gevraagd
naar hun beweegredenen voor deelname. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de gegeven antwoorden. De
meeste werkzoekenden willen om meerdere reden deelnemen (86%), terwijl een kleinere groep aan-
geeft dat slechts één reden van belang is. De redenen die het vaakst genoemd worden voor deelname
zijn: ‘te achterhalen of een bepaalde organisatie/branche past’, gevolgd door ‘de kans op werk te
vergroten’ en ‘te weten wat werken in een bepaalde organisatie of branche inhoudt’. De redenen die
het minst vaak genoemd worden, zijn ‘het moeten voldoen aan de sollicitatieverplichting van UWV’ en
‘het vergroten van het zelfvertrouwen’. Daarnaast hebben een aantal respondenten andere redenen
voor deelname opgegeven. Voor deze respondenten zijn persoonlijke ontwikkeling (bijv. “mijn vraag
voorleggen betreffende persoonlijke ontwikkeling”) of nieuwsgierigheid naar een specifieke organisatie
of baanmogelijkheden (bijv. “ik wil weten wat er voor vrijwilligerswerk wordt aangeboden”) belangrijke
redenen om mee te doen aan de Nationale Werkbezoekdag.

Tabel 2.1 Beweegredenen voor werkzoekenden (N=332)
Beweegredenen Percentage Aantal

Ik wil weten of een bepaalde organisatie/branche past bij wat ik wil en leuk vind 60% 200

Ik wil mijn kans op werk vergroten 56% 186
Ik wil weten wat werken in een bepaalde organisatie/branche inhoudt 51% 169
Ik wil weten of een bepaalde organisatie/branche past bij wat ik kan 46% 155
Ik wil mijn sociale netwerk uitbreiden 42% 140
Ik wil weten wat werkgevers in een bepaalde organisatie/branche voor soort werkne-
mers zoeken

38% 127

Ik wil een baan krijgen bij een bepaalde werkgever 33% 110
Ik wil mijn zelfvertrouwen vergroten 10% 34
Ik moet voldoen aan de sollicitatieverplichting van UWV 7% 24
Andere reden 6% 20
Totaal 351% 1165

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)
Noot: aangezien 86 procent van de deelnemers meerdere beweegredenen heeft aangeven, telt het percentage op tot meer dan
100 procent.

2.2 Voorbereidingen op deelname: werkzoekenden

Aan werkzoekenden is gevraagd wat zij hebben gedaan ter voorbereiding op de Nationale Werkbezoek-
dag. De meeste respondenten (65%) hebben verschillende activiteiten ondernomen. In Figuur 2.1 zijn de
voorbereidingsactiviteiten grafisch weergeven.

De meeste respondenten hebben ter voorbereiding ‘vragen opgeschreven voor de werkgevers’, ‘de ge-
sprekspartner opgezocht op LinkedIn’ of hun eigen ‘LinkedIn-profiel/cv bijgewerkt’. Het ‘gesprek met

2 Bereik
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een loopbaancoach’ wordt het minst vaak gebruikt ter voorbereiding. Dit is opvallend, aangezien Stich-
ting DeBroekriem 100 loopbaancoaches bereid had gevonden om kosteloos een coaching gesprek aan te
bieden aan deelnemers van de Nationale Werkbezoekdag.

Verder heeft een relatief groot aandeel werkzoekenden ‘iets anders’ gedaan. Op basis van de open ant-
woorden van respondenten blijkt dat dit vooral betrekking heeft op het verdiepen in de organisatie die
ze gaan bezoeken. Het gaat daarbij om het opzoeken van informatie over de organisatie of de gespreks-
partner. Daarnaast geeft een aantal respondenten aan niets ter voorbereiding te hebben gedaan.

Figuur 2.1 Voorbereiding voor deelname aan Nationale Werkbezoekdag (N=329)*

Vragen opgeschreven
voor een werkgever

38%
(N=124)

Deelname netwerkbij-
eenkomst of webinar
van Stichting DeBroek-
riem

24%
(N=78)

De gesprekspartner
opgezocht op Lin-
kedIn

36%
(N=117)

Mijn eigen wensen en
talenten opgeschreven 24%

(N=78)

Cv en/of LinkedIn-
profiel bijgewerkt

35%
(N=115)

Informatie opgezocht
over hoe je het best
kunt solliciteren

12%
(N=39)

Iets anders
28%
(N=93)

Gesprek met een loop-
baancoach (via de web-
site van de Werkbe-
zoekdag)

7%
(N=23)

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)
Noot: aangezien 65 procent van de deelnemers meerdere manieren ter voorbereiding heeft gehanteerd, telt het percentage op
tot meer dan 100 procent (N=658).

2.3 Bereik: werkzoekenden

Werkzoekenden die hebben deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek hebben in totaal 482 organisa-
ties benaderd voor een werkbezoek. Van deze groep heeft de meerderheid één organisatie benaderd en
een ruim een kwart heeft meerdere organisaties benaderd (respectievelijk 68% en 27%).

Van de 334 werkzoekenden zijn er 246 daadwerkelijk op werkbezoek geweest. De meeste respondenten
hebben één organisatie bezocht (85%). Daarnaast is vijftien procent van de respondenten bij meerdere
organisaties langs geweest, variërend van twee tot vier organisaties. In totaal hebben 246 werkzoeken-
den 291 werkbezoeken afgelegd.2 In figuur 2.2 is deze informatie grafisch weergeven.

2 Deze gegevens zijn gebaseerd op het vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden, die zich hebben aangemeld via de website van
de Nationale Werkbezoekdag. Aangezien registratie op de website geen voorwaarde is voor een werkbezoek, is het zeer waar-
schijnlijk dat het daadwerkelijke aantal werkbezoeken vele malen hoger ligt.
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Figuur 2.2 Bereik werkzoekenden, volgens het vragenlijstonderzoek

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)

In totaal zijn 246 respondenten op werkbezoek geweest. Uit de beschrijvende statistieken blijkt dat ruim
driekwart van de deelnemers vrouw is. Gemiddeld zijn deelnemers 49 jaar; de jongste is 21 jaar en de
oudste is 68 jaar. Hoewel de meeste deelnemers een hbo- of universitair diploma op zak hebben (65%),
blijkt ook dat een op de tien deelnemers niet in het bezit is van een startkwalificatie. Daarnaast tonen de
beschrijvende statistieken aan dat de meeste werkzoekenden deelnemen vanuit een situatie van werk-
loosheid. De meeste van hen hebben een WW-uitkering (56 procent); tien procent van de deelnemers is
werkloos, maar heeft geen uitkering. Daarnaast blijkt dat ruim een kwart van de deelnemers een be-
taalde baan heeft. De meeste deelnemers zijn afkomstig uit Zuid-Holland (26%), Brabant (20%) of
Noord-Holland (17%). Er zijn vrijwel geen deelnemers uit het noorden van Nederland, uit Zeeland of
Limburg.

Uit figuur 2.2 blijkt echter ook dat voor 88 werkzoekenden een werkbezoek niet is gelukt. In de volgende
paragraaf besteden we aandacht aan de mogelijke oorzaken hiervoor. We brengen eerst in kaart
waarom respondenten zeggen dat een werkbezoek niet is gelukt. Daarna wordt getoetst of de karakte-
ristieken en voorbereiding van respondenten mogelijk een rol speelt bij het wel of niet kunnen inplan-
nen van een werkbezoek.

2.4 Oorzaken van het niet deelnemen: werkzoekenden

Aan 88 respondenten is gevraagd waarom een werkbezoek niet gelukt is. Op basis van de open ant-
woorden van 79 respondenten kunnen zes verschillende redenen worden onderscheiden. Tabel 2.2
biedt een overzicht van deze redenen en hoe vaak deze voorkomen.

Tabel 2.2 Reden dat een werkbezoek niet is gelukt (N=79)
Reden Percentage Aantal
Volgeboekt 24% 19

Communicatie 22% 17
Overige redenen 14% 14
Verhinderd/ziek 12% 13
Te laat op de hoogte 10% 9
Afgewezen 9% 7
Totaal 100% 79

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)

De meest voorkomende reden voor het niet plaatsvinden van een werkbezoek is dat de organisaties
waarin werkzoekenden interesse hadden waren volgeboekt: “Er was voor maar 1 persoon plek (…)” of
“Nadat ik mijn motivatie voor een organisatie had geschreven bleek deze vol te zijn. Jammer dat niet

334 werkzoekenden 482 werkgevers
benaderd

Werkzoekenden op
werkbezoek
74% (n=246)

Eén werkbezoek
85%

Meerdere
werkbezoeken

15%Werkzoekenden
zonder werkbezoek

26% (n=88)
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vooraf gezien wordt welke organisaties nog plek hebben”. Doordat organisaties bij deelname zelf beslis-
sen hoeveel kandidaten ze willen ontvangen, kan dit gebeuren.
Een andere reden die vaak genoemd wordt, heeft betrekking op de communicatie. Voor een deel zijn de
opmerkingen van respondenten terug te voeren op problemen met de website van de Nationale Werk-
bezoekdag. Via deze website konden deelnemers zich aanmelden voor een werkbezoek, maar door
technische problemen verliep dit niet altijd even soepel: “Ik heb geen reactie van X ontvangen n.a.v.
mijn aanmelding voor het bedrijfsbezoek. De e-mails waren in een firewall blijven steken, hoorde ik”.
Voor een ander deel hebben opmerkingen betrekking op de communicatie tussen de deelnemende or-
ganisaties en de werkzoekenden. Zo schrijft een respondent “Degene van de organisatie was vergeten
door te geven dat ze geen tijd hadden bij nader inzien” en schrijft een ander “(…) Kreeg twee dagen van
tevoren een mail van de organisatie dat zij zich hadden teruggetrokken. Een dag daarna pas een mail
van de organisatie die de werkbezoekdag organiseerde (…)”.

Onder de categorie overig vallen verschillende redenen. Een voorbeeld dat vaker wordt genoemd, is dat
er te weinig aanmeldingen waren voor een organisatie waardoor de werkbezoekdag daar niet meer
doorging. Verder was er niet voor iedere respondent geschikt aanbod beschikbaar binnen zijn/haar inte-
ressegebied waardoor zij niet hebben deelgenomen: “Geen werkgevers, bij de weinige die zich hadden
aangemeld, die aansluiten bij mijn (professionele) interesse, achtergrond!” en “Via mailcontact kwamen
wij erachter dat mijn doelstelling niet paste bij wat de betreffende organisatie kon bieden”. Ook zijn er
respondenten met een tijdelijke baan of gepland gesprek buiten de Nationale Werkbezoekdag om. Voor
hen was dat de reden niet (meer) deel te nemen.

Ziek of verhinderd was een derde reden waarom een werkbezoek niet is gelukt. In sommige gevallen is
het gelukt om het werkbezoekdag naar een ander moment te verschuiven, maar in de meeste gevallen
is dat niet gelukt. “Ik had 's ochtends een andere afspraak en die kon en wilde ik niet verzetten. Er was
geen mogelijkheid om die middag te komen” en “Op het laatste moment werd bekend dat bedrijf X niet
op de geplande woensdag maar op de zaterdag ervoor een algemene open dag hield. Ik was die dag ver-
hinderd.”

Een op de tien respondenten vermeldt dat zij te laat op de hoogte waren van de Werkbezoekdag, waar-
door zij zich niet meer konden aanmelden: “Te laat aangemeld omdat ik het mailtje van DeBroekriem
pas twee dagen van te voren heb gekregen” en “Pas de avond vóór de Werkbezoekdag ontdekte ik dit
initiatief. Te laat om mijn inschrijving om te zetten in een daadwerkelijk bezoek. Ik heb wel later alsnog
contact gezocht met het bedrijf van mijn keuze”, aldus respondenten.

Daarnaast blijkt dat enkele respondenten zijn afgewezen door de organisatie. Na aanmelding mochten
zij niet langskomen op de Nationale Werkbezoekdag. Hoewel het mogelijk is dat dit komt door te veel
aanmeldingen, zijn een paar respondenten van mening dat andere redenen een rol spelen. “Ik ben niet
uitgenodigd voor een rondleiding. Te veel aanmeldingen? Mijn opleiding sloot niet aan bij het bedrijf
waar ik mee wilde lopen”, schijft een respondent. Een ander schrijft: “De vacatures waren het meest
voor mannen en niet voor vrouwen”.

Naast dat we werkzoekenden zelf hebben gevraagd naar verklaringen voor het niet plaatsvinden van
een werkbezoek, hebben we ook getoetst of er verschillen zijn tussen de groep die wel (groep 1) en die
niet op werkbezoek zijn geweest (groep 2). Meer specifiek zijn we nagegaan of er verschillen zijn in ach-
tergrondkenmerken, beweegredenen en voorbereidingsactiviteiten van degenen die wel (groep 1) en
degenen die niet (groep 2) op werkbezoekdag zijn geweest. Op basis van verschilanalyses tussen deze
twee groepen blijkt dat er geen significante verschillen zijn in achtergrondkenmerken en beweegrede-
nen. Dat betekent dat de bereikte en niet-bereikte groepen niet verschillen in termen van geslacht, leef-
tijd, opleidingsniveau, arbeidsmarktsituatie en redenen voor deelnemen.

Wel blijkt dat de aard en mate van voorbereiding verschilt tussen de twee groepen. De groep die niet op
werkbezoek is geweest, heeft vaker ‘iets anders’ gedaan ter voorbereiding op de werkbezoekdag dan
degenen die wel op werkbezoekdag zijn geweest. Daarnaast heeft de groep die niet op werkbezoekdag
is geweest minder activiteiten ondernomen om zich voor te bereiden op de werkbezoekdag. Zo blijkt dat
72 procent van de niet-deelnemende groep slechts één voorbereidingsactiviteit heeft ondernomen
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tegenover 35 procent van de groep die wel op werkbezoekdag is geweest. De werkzoekenden die wel
op werkbezoek zijn geweest, hebben dus meer acties ondernomen om zich voor te bereiden op de
werkbezoekdag dan degenen die niet op werkbezoek zijn geweest.

2.5 Redenen voor deelname: organisaties

Om na te gaan waarom organisaties interesse hebben in de Nationale Werkbezoekdag is gevraagd naar
hun beweegredenen voor deelname. De meerderheid van de organisaties (59%) doet mee aan de Natio-
nale Werkbezoekdag, omdat ze mensen willen enthousiasmeren voor een vak of branche. Daarnaast
geeft ongeveer de helft van deelnemende organisaties aan dat ze meedoen met de Nationale Werk-
bezoekdag om hun eigen organisatie in de spotlight te zetten (47%), om  ‘potentiële nieuwe collega’s te
werven’ (44%) of dat zij meedoen met het oog op ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (46%).
Ook is er een aantal organisaties dat een andere reden hebben opgegeven. Deze organisaties geven aan
dat ze deelnemen omdat ze bijvoorbeeld Stichting DeBroekriem een warm hart toedragen of het be-
langrijk vinden om (regelmatig) werkbezoeken te organiseren.

Tabel 2.3 Beweegredenen voor organisaties (N=151)
Beweegredenen  Percentage Aantal

Mensen enthousiasmeren voor mijn vak/branche 59% 89
Mijn organisatie in de spotlight zetten 47% 71

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 46% 69

Talent spotten/potentiële nieuwe werknemers werven 44% 67
Andere reden 15% 23
Totaal 211% 319

Bron: vragenlijstonderzoek onder organisaties (Stichting DeBroekriem)
Noot: aangezien 65 procent van de deelnemers meerdere beweegredenen heeft aangeven, telt het percentage op tot meer dan
100 procent.

2.6 Bereik: organisaties

Stichting DeBroekriem heeft in de periode augustus 2018 tot november 2018 contact gehad met hon-
derden organisaties voor deelname aan de Nationale Werkbezoekdag. Uiteindelijk hebben 482 organisa-
ties zich aangemeld om tijdens de Nationale Werkbezoekdag één of meerdere werkbezoeken mogelijk
te maken.

Uit het vragenlijstonderzoek waaraan 151 deelnemende organisaties hebben meegedaan, blijkt dat er
een groot aantal werkbezoeken is gerealiseerd. In totaal hebben 96 organisaties voor 421 werkzoeken-
den een werkbezoek georganiseerd. De meeste organisaties hebben een rondleiding of gesprek verzorg
voor één tot drie werkzoekenden en een enkele organisatie heeft zelfs meer dan 25 werkzoekenden op
bezoek gehad.3

Dit meeste bezoeken zijn verzorgd door organisaties in de publieke en semipublieke sector en in de za-
kelijke dienstverlening. Er zijn echter minder bezoeken verzorgd door organisaties in kraptesectoren als
techniek, logistiek, ICT en horeca. Dit komt niet zozeer door een gebrek aan aanbod, maar heeft vooral
te maken met een gebrek aan animo onder werkzoekenden. De beperkte marketing en promotiecapaci-
teiten die de Stichting DeBroekriem voor de editie van 2018 had om werkzoekenden te bereiken is hier
mogelijk debet aan.

3 Deze gegevens zijn gebaseerd op het vragenlijstonderzoek onder deelnemende organisaties. Het is echter zeer waarschijnlijk dat
het daadwerkelijke aantal werkbezoeken vele malen hogen ligt.
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Figuur 2.3 Bereik organisaties, volgens het vragenlijstonderzoek

Bron: vragenlijstonderzoek onder organisaties (Stichting DeBroekriem)

Bij 55 organisaties is echter geen werkzoekende langs geweest. De meeste van deze organisaties hebben
ook geen contact gehad met werkzoekenden. Bij twaalf bedrijven was er echter wel sprake van contact
met werkzoekenden, maar is toch besloten om geen werkbezoek te faciliteren. Een gebrek aan aanmel-
dingen was hiervoor de belangrijkste reden: “Wij hebben een route uitgezet waarbij we zowel 's och-
tends als 's middags drie vrijwilligersorganisaties in de stad met een bus gingen bezoeken. Tussen de
middag hadden we een lunch georganiseerd waar vier vrijwilligersorganisaties een korte presentatie
zouden verzorgen. Voor de werkzoekenden was het mogelijk om een dagdeel of de hele dag mee te
gaan. Helaas hebben we als gevolg van te weinig aanmeldingen (acht in totaal) het evenement moeten
afblazen”, aldus een van de deelnemende organisaties. Andere redenen voor het niet laten doorgaan
van het werkbezoek hadden te maken met aanmeldingen die te laat binnenkwamen en/of de wensen
van werkzoekenden. Zo vertelt een professional: “Aanmeldingen kwamen 1 à 2 dagen voor de werkbe-
zoekdag binnen” en zegt een ander “Aanmeldingen hadden allemaal wensen die wij niet konden honore-
ren, geen passende vacatures. Daarom geen bezoeken geweest”.

Dat er geen werkbezoek is geweest, betekent overigens niet dat er geen gesprek heeft plaatsgevonden
tussen een werkzoekende en een professional van een organisatie. In een aantal gevallen is het werkbe-
zoek vervangen door een telefonisch gesprek: “Met de enige geïnteresseerde heb ik telefonisch contact
gehad om zijn verzoek door te nemen en te bespreken of een gesprek wel opportuun was” en “Het was
last minute en er waren weinig geschikte aanmeldingen, daarom heb ik ervoor gekozen om eerst telefo-
nisch contact te leggen met nieuwsgierige werkzoekenden”.

151 organisaties

Werkbezoek verzorgd
63% (n=96)

Werkbezoek verzorgd voor
421 werkzoekenden (100%)

Geen werkbezoek
37% (n=55)

0 aanmeldingen bij 43 organisaties

23 aanmeldingen bij 12 organisaties
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In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan hoe deelnemers de werkbezoeken ervaren en waarderen.
Eerst is aandacht voor de invulling van het werkbezoek (3.1) en vervolgens voor de wijze waarop werk-
zoekenden (3.2) en organisaties het werkbezoek waarderen (3.3). De informatie van dit hoofdstuk is ge-
baseerd op het vragenlijstonderzoek dat is uitgevoerd onder werkzoekenden (Regioplan) en onder orga-
nisaties (Stichting DeBroekriem).

3.1 Inhoud werkbezoek

In hoofdstuk 2 is inzichtelijk gemaakt dat er in 2018 een groot aantal werkbezoeken zijn verzorgd. Deel-
nemers hebben een breed palet aan organisaties bezocht; in de publieke en private sector en in verschil-
lende bedrijfstakken (o.a. zorg, industrie en onderwijs). Wat hierbij opvalt, is dat relatief veel bezoeken
hebben plaatsgevonden bij publieke instellingen zoals overheden en bij uitzendbureaus.

Aan deelnemende werkzoekenden is vervolgens gevraagd wat ze hebben gedaan tijdens hun werkbe-
zoek(en). Ongeveer de helft van de deelnemende werkzoekenden heeft een een-op-eenkennismakings-
of netwerkgesprek gehad tijdens de Nationale Werkbezoekdag. Andere veel voorkomende activiteiten
zijn een rondleiding door de organisatie (47%), een rondetafelgesprek (met twee of meer personen)
(39%) en een organisatiepresentatie (39%). Het telefonische gesprek en een dagdeel meelopen waren
minder voorkomende activiteiten. Voor beide activiteiten geldt dat slechts zeven procent van de deelne-
mers dit heeft gedaan. Daarnaast blijkt dat er ook andere activiteiten hebben plaatsgevonden tijdens de
werkbezoekdag. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het volgen van een workshop, het bijwonen van een
netwerkbijeenkomst of een activiteit in spelvorm. Ook geven zes respondenten aan geen van deze acti-
viteiten uitgevoerd te hebben. Wat zij wel gedaan hebben, is echter niet bekend.

Tabel 3.1 Activiteiten tijdens de Nationale Werkbezoekdag (N=246)*
Activiteiten  Percentage Aantal

Een-op-eenkennismakings- of netwerkgesprek 52% 129

Rondleiding door de organisatie 47% 116
Organisatiepresentatie 39% 96
Rondetafelgesprek 39% 95
Telefonisch gesprek (via Skype/telefoon) 7% 18
Dag(deel) meegelopen 7% 16
Anders 9% 23
Totaal 200% 493

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)
Noot: aangezien deelnemers meerdere antwoorden hebben gegeven, telt het percentage op tot meer dan 100 procent (totaal =
493).

Een veelvoorkomende combinatie van activiteiten gedurende de Nationale Werkbezoekdag is een een-
op-eengesprek en rondleiding door de organisatie (N=53). Daarnaast komt de combinatie van een rond-
leiding en organisatiepresentatie vaak voor (N=61) evenals de rondleiding in combinatie met een ronde-
tafelgesprek (N=52).

Ook uit het vragenlijstonderzoek onder deelnemende organisaties blijkt dat netwerkgesprekken en
rondleidingen de meest voorkomende activiteiten zijn. In onderstaande wordcloud staan de antwoor-
den van werkgevers grafisch weergeven. Hoe groter het woord, des te vaker is dit antwoord gegeven.

3 Waardering
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Figuur 3.1  Activiteiten verzorgd door deelnemende organisaties tijdens de Nationale Werkbezoekdag (N=12)

Bron: vragenlijstonderzoek onder organisaties (Stichting DeBroekriem)

3.2 Waardering door deelnemers

Waardering door deelnemende werkzoekenden
Over de Nationale Werkbezoekdag zijn deelnemende werkzoekenden positief tot zeer positief. Bijna alle
deelnemers geven aan dat ze de Nationale Werkbezoekdag als (heel) positief hebben ervaren (92%).
Daarnaast vertaalt de positieve waardering zich in het hoge percentage deelnemers dat aangeeft de Na-
tionale Werkbezoekdag aan te raden aan anderen. Ruim driekwart van de deelnemers raad andere
werkzoekenden deelname aan deze dag aan. In figuur 3.2 zijn de antwoorden zichtbaar.

Figuur 3.2 Tevredenheid over de Nationale Werkbezoekdag (N=245)

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)

92 procent heeft de dag als positief ervaren, slechts een enkeling heeft deze dag minder positief erva-
ren. Zij geven aan de voorbereiding en communicatie van de deelnemende organisaties niet goed te vin-
den. Gesprekken en presentaties waren te kort, de opzet van de dag was niet informatief en nuttig en
één deelnemer geeft aan het gevoel te hebben dat de organisatie niet geïnteresseerd was in een nieuwe
werknemer. Daarnaast wordt ook gezegd dat er niet voldoende gevarieerd aanbod zat tussen de deelne-
mende organisaties waardoor ze eigenlijk niet pasten bij de wensen van de deelnemer.

Verschillen in tevredenheid tussen werkzoekenden
Vervolgens is verkend waarom werkzoekenden meer of minder tevreden zijn met de Nationale Werkbe-
zoekdag. Heeft dit te maken met de voorbereidingen die deelnemers voorafgaand aan de dag treffen,
over de activiteiten op de dag zelf, of spelen persoonlijke achtergrond een rol? Met verschilanalyses is
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getoetst of er verschillen zijn in tevredenheid tussen werkzoekenden in termen van voorbereiding, ge-
slacht, leeftijd, opleidingsniveau en arbeidsmarktsituatie.
Uit verschilanalyses blijkt dat de mate van voorbereiding geen rol speelt met betrekking tot tevreden-
heid. Mensen die zich intensiever voorbereiden op de werkbezoekdag, hebben de Nationale Werkbe-
zoekdag niet noodzakelijk als positiever ervaren. Ook blijkt dat de invulling van de dag of de achter-
grondkenmerken geen rol spelen. Dat betekent dat er geen groepen zijn die meer of minder tevreden
zijn over de Nationale Werkbezoekdag.

Waardering door deelnemende organisaties
Niet alleen deelnemende werkzoekenden zijn positief over de Nationale Werkbezoekdag, maar ook
deelnemende organisaties. In figuur 3.3 is de waardering van deelnemende organisaties weergeven. Van
de 151 organisaties die de vragenlijst hebben ingevuld, is de ruime meerderheid positief over het werk-
bezoek. Dit geldt voor zowel organisaties waar geen bezoekers langs zijn gekomen als voor de organisa-
ties die daadwerkelijk een bezoek hebben verzorgd.

Figuur 3.3 Tevredenheid over de Nationale Werkbezoekdag (N=151)

Bron: vragenlijstonderzoek onder organisaties (Stichting DeBroekriem)
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In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de opbrengsten voor deelnemers. Achtereenvolgens wor-
den de opbrengsten in kaart gebracht voor werkzoekenden (4.1) en werkgevers (4.2). De informatie van
dit hoofdstuk is gebaseerd op het vragenlijstonderzoek dat is uitgevoerd onder werkzoekenden (Regio-
plan) en onder organisaties (Stichting DeBroekriem). Het kwalitatieve materiaal onder werkzoekenden
en werkgevers is verzameld door Stichting DeBroekriem.

4.1 Opbrengsten voor werkzoekenden

Voor het verkennen van de opbrengsten die de werkbezoekdag heeft opgeleverd voor werkzoekenden
onderscheiden we vijf typen van uitkomsten:
1. Contact: de mate waarin de werkbezoekdag nieuwe contacten heeft opgeleverd voor deelnemers;
2. Informatie: de mate waarin de werkbezoekdag werkzoekenden informatie of kennis heeft opgele-

verd over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en over hetgeen wat werkzoekenden kunnen en wil-
len;

3. Houding: de mate waarin de werkbezoekdag heeft bijgedragen aan het zelfvertrouwen, de motivatie
en de plannen van werkzoekenden;

4. Vervolgacties: de mate waarin de werkbezoekdag heeft geresulteerd in daadwerkelijke vervolgac-
ties, zoals het plannen van een nieuw netwerkgesprek of een andere manier van zoeken naar werk;

5. Kans op werk: de mate waarin de werkbezoekdag bijdraagt aan de kans op werk. Daarbij wordt na-
gegaan of de deelnemers door de werkbezoekdag meer (sollicitatie)gesprekken hebben gehad of
daadwerkelijk een nieuwe baan hebben gekregen.

Hieronder worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden één voor één be-
sproken. Daarbij komt niet alleen aan de orde of respondenten deze uitkomsten onderschrijven, maar
ook of de uitkomsten variëren naar gelang de achtergrondkenmerken van werkzoekenden (geslacht,
leeftijd, opleidingsniveau en arbeidsmarktsituatie). Met andere woorden, we toetsen de uitkomsten op
verschillen tussen werkzoekenden.

1. Contact
De NWD biedt werkzoekenden een mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen (Figuur 4.1). Bijna
driekwart van de respondenten geeft aan dat deelname aan de NWD voor nieuwe contacten heeft op-
geleverd.

Figuur 4.1 Opbrengsten ten aanzien van (nieuw) contact, in percentages

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)
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4 Opbrengsten voor deelnemers

Deelnemer aan het woord:
“Volgens mij is er veel werk, maar kom maar met de juiste in contact. Dat is gewoon het lastige. En
toch ook de leeftijd. Ik ben 49, bijna 50, ja ik word gelukkig nog uitgenodigd op sollicitatiegesprek
maar dan is het de vraag of bedrijven die slag willen maken met een ouder iemand.”
Bron: verdiepend onderzoek onder werkzoekenden (Stichting DeBroekriem)
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Uit de verschilanalyses blijkt dat er significante verschillen zijn in contact naar leeftijd en opleidingsni-
veau. In vergelijking met jongere werkzoekenden geven 40-plussers vaker aan contact te hebben gelegd
met een organisatie wat hen zonder de Nationale Werkbezoekdag niet gelukt was. Dat geldt eveneens
voor deelnemers met havo-, vwo-, mbo-2 t/m 4 of hbo-/universitaire opleiding als hoogst genoten oplei-
ding ten opzichte van deelnemers met een lager opleidingsniveau. Verder bestaan er geen verschillen
tussen groepen wat betreft contact.

2. Kennis
Werkzoekenden hebben door de NWD ook nieuwe informatie en kennis opgedaan over de mogelijkhe-
den op de arbeidsmarkt (figuur 4.2). Deze kennis en informatie helpt werkzoekenden vooral om een be-
ter beeld te krijgen van een werkveld en om te verkennen of een bepaald werkveld of organisatie bij
hen past. Ruim twee derde van de werkzoekenden geeft aan dat de NWD hen hierbij heeft geholpen.
Ook geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat ze door de NWD meer zicht hebben op de
kans op werk of dat ze concrete tips hebben gekregen om te zoeken naar (ander) werk.

Figuur 4.2 Opbrengsten ten aanzien van kennis, in percentages

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)

Uit de verschilanalyses komt naar voren dat er significante leeftijdsverschillen zijn als het gaat om ken-
nis. Vooral voor oudere deelnemers vergroot de werkbezoekdag de kennis en informatie over de kansen
op werk binnen de branche die ze bezocht hebben. Dit geldt vooral voor de 50-plussers.

3. Houding
Houdingsaspecten zijn een andere mogelijke opbrengst van de NWD. Figuur 4.3 toont aan dat de werk-
bezoekdag vooral de interesse van werkzoekenden heeft vergroot (65%). Daarnaast blijkt dat de NWD
werkzoekenden kan helpen om meer vertrouwen te krijgen in het voeren van netwerkgesprekken. Niet
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soort werk er wordt gedaan in de organisatie die ik
heb bezocht (bijv. wat het werk inhoudt, werkwijze)

Nee, helemaal niet Nee, niet echt Neutraal Ja, een beetje Ja, helemaal eens

Deelnemer aan het woord:
“Wat ik leuk vond bij mijn werkbezoek is dat ik niet wist van het bestaan van deze organisatie voor
de werkbezoekdag. Door het netwerkgesprek heb ik ontdekt dat het wel een heel goede plek zou
kunnen zijn waar ik met mijn competenties terecht zou kunnen komen. Dus dat vind ik dan wel
leuk.”
En een ander vertelt:
“Bij de werkbezoekdag wilde ik gewoon netwerken, dat is nieuw voor mij. Ik heb 20 jaar bij één
werkgever gewerkt en dan verleer je het om te netwerken. (...) Ik wilde gewoon kijken hoe het
daarbinnen is, een beeld krijgen van de organisatie.”
Bron: verdiepend onderzoek onder werkzoekenden (Stichting DeBroekriem)
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alleen hebben werkzoekenden meer zelfvertrouwen gekregen (50%), maar ook zijn zij door deelname
aan de NWD van plan om een nieuw netwerkgesprek of nieuwe rondleiding te gaan regelen (48%).
Voor werkzoekenden blijkt dat de NWD er echter niet per definitie toe leidt dat zij op een andere ma-
nier gaan zoeken naar werk of denken dat zij door deelname een grote kans hebben op werk.
Toch is ongeveer één op de drie van mening dat ze op een andere manier gaan zoeken naar werk en
schat ruim een kwart van de respondenten hun kans op werk groter in na deelname aan de werkbezoek-
dag.

Figuur 4.3 Opbrengsten ten aanzien van intentie, in percentages

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)

De resultaten van de verschilanalyses tonen aan dat er geen significante verschillen zijn in de verschil-
lende houdingsuitkomsten; interesse, vertrouwen of intenties. Dat betekent dat de houdingsuitkomsten
niet verschillen naar geslacht, leeftijd of arbeidsmarktsituatie.

4. Vervolgacties
Waar het bij houding gaat om het van plan zijn van bepaalde acties, gaat het bij vervolgacties om het
daadwerkelijk uitvoeren van deze intenties en plannen. Er wordt dus gekeken naar de concrete vervolg-
acties die deelnemers hebben uitgevoerd naar aanleiding van hun deelname aan de NWD (figuur 4.4).

Deelname aan de NWD blijkt voor ongeveer één op de drie werkzoekenden te resulteren in concrete
vervolgacties. Een op de drie werkzoekenden stelt dat zij op een andere manier zoeken naar werk of
meer zijn gaan netwerken naar aanleiding van de NWD. Ook blijkt dat de NWD voor 35 procent van de
deelnemers heeft geleid tot een vervolgafspraak bij dezelfde organisatie van de Nationale Werkbezoek-
dag. Daarentegen heeft deelname aan de NWD bij ongeveer de helft van de respondenten niet geleid
tot het maken van een nieuwe afspraak bij dezelfde organisatie. Dit geldt ook en in grotere mate (62

9

4

3

6

2

22

17

21

11

9

43

31

37

33

24

17

29

27

31

35

10

19

12

19

30

Door deelname aan de NWD heb ik een grote kans op
betaald werk

Door deelname aan de NWD ben ik van plan om een
kennismakingsgesprek of rondleiding te regelen bij een

(andere) organisatie

Door deelname aan de NWD ben ik van plan om op
een andere manier te gaan zoeken naar werk

Door deelname aan de NWD heb ik meer
zelfvertrouwen gekregen om een netwerkgesprek te

voeren

Door deelname aan de NWD heb ik meer interesse
gekregen in de branche die ik heb bezocht

Nee, helemaal niet Nee, niet echt Neutraal Ja, een beetje Ja, helemaal eens

Deelnemer aan het woord:
“Ik vind het een fantastische kans om in gesprek te gaan met potentiële werkgevers waar je in eer-
ste instantie niet direct aan zou denken. Ik had zeker nog wel drie gesprekken willen voeren op die
dag (...) dat het dat dan niet meteen lukt, ja, à la. Zolang ik geen baan heb grijp ik alles aan om er
wel een te krijgen. Voor mij is een Nationale Werkbezoekdag voor herhaling vatbaar.”
Bron: verdiepend onderzoek onder werkzoekenden (Stichting DeBroekriem)



21

procent) voor het maken van een afspraak bij een andere organisatie. Terwijl 48 procent aangeeft wel
van plan te zijn een (andere) afspraak te maken bij een organisatie, blijkt dat slechts 35 respectievelijk
zestien procent dit daadwerkelijk gedaan heeft.

Figuur 4.4 Opbrengsten ten aanzien van gedrag, in percentages

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)

De resultaten van de verschilanalyses tonen aan dat er geen significante verschillen zijn tussen respon-
denten wat betreft het soort vervolgacties dat wordt ondernomen. De opbrengsten met betrekking tot
vervolgacties verschillen dus niet voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en arbeidsmarktsituatie.

5. Kans op werk
De NWD lijkt voor een kleine groep werkzoekenden de kans op werk te vergroten. Waar het eerder ging
om de bijdrage die de NWD heeft voor het vertrouwen in de kans op werk, is ook aandacht besteed aan
de mate waarin de NWD daadwerkelijk de kans op werk vergroot. Daarbij gaat het over het vergroten
van het aantal sollicitatiegesprekken, baanaanbod of het daadwerkelijk hebben van een nieuwe (on)be-
taalde baan (figuur 4.5). Hoewel de NWD voor de meeste respondenten – tot op heden – niet heeft ge-
leid tot een grotere kans op werk, in de vorm van een gesprek of aanbod, blijkt dat de NWD voor een
kleine groep van deelnemers daadwerkelijk de kans op werk vergroot. Bijna een op de vijf respondenten
stelt dat ze door de NWD een sollicitatiegesprek hebben gehad. Bovendien hebben een aantal werkzoe-
kenden een stage, baan of proefplaatsing overgehouden aan deelname. Op basis van dit onderzoek
blijkt dat in ieder geval zeven werkzoekenden een nieuwe baan hebben door deelname. De spinoff is
mogelijk groter, omdat niet alle successen een-op-een zijn te koppelen aan de werkbezoekdag.
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Door deelname aan de NWD heb ik een (vervolg)
afspraak geregeld bij een andere organisatie

Door deelname aan de NWD heb ik een
vervolgafspraak geregeld bij dezelfde organisatie van

de Nationale Werkbezoekdag

Door deelname aan de NWD ben ik actiever gaan
netwerken

Door deelname aan de NWD ben ik op een andere
manier gaan zoeken naar werk

Nee, helemaal niet Nee, niet echt Neutraal Ja, een beetje Ja, helemaal eens

Deelnemer aan het woord:
“Ik vind het lastig om te netwerken, en dit was een mooi middel om een gesprek te hebben. Ik heb
inzicht gekregen in de organisatie, want ik heb een-op-een een goed gesprek gehad met de eige-
naar. Tijdens het gesprek heb ik tips gekregen over hoe je slim kan netwerken. Ik heb geleerd dat
een gesprek aangaan met iemand die je niet kent makkelijk is. Mensen staan opener dan ik had
gedacht. De drempel is verlaagd. Ik heb nu meer gesprekken.” Leuk detail: na afloop van de Werk-
bezoekdag is deze persoon ook nog uitgenodigd om een dag mee te lopen.
Bron: verdiepend onderzoek onder werkzoekenden (Stichting DeBroekriem)
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Figuur 4.5 Opbrengsten ten aanzien van kans op werk, in percentages

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)

De resultaten van de verschilanalyses tonen aan dat er significante verschillen zijn in sollicitatiegesprek-
ken tussen mannen en vrouwen. Mannen geven vaker aan dat zij een sollicitatiegesprekken hebben ge-
had naar aanleiding van de Nationale Werkbezoekdag dan vrouwen. Verder zijn er geen significante ver-
schillen gevonden in leeftijd, opleiding of arbeidsmarktsituatie.

4.2 Opbrengsten voor organisaties

De werkbezoekdag heeft niet alleen voor werkzoekenden opbrengsten, maar ook voor organisaties. Uit
het vragenlijstonderzoek onder organisaties en de gesprekken met organisaties blijkt dat er ten minste
vier opbrengsten zijn te onderscheiden:
1. werven en selecteren van nieuwe talent;
2. nieuwe kennis en inzichten;
3. promotie van de organisatie;
4. invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Hieronder worden de opbrengsten beknopt toegelicht.

1. Werven en selecteren van nieuw talent
Anno 2018/2019 is er arbeidskrapte in Nederland. Veel organisaties hebben openstaande vacatures en
zijn dus op zoek naar geschikte medewerkers. Deelnemende organisaties zijn van mening dat de
Nationale Werkbezoekdag een kanaal biedt om nieuwe collega’s te werven. Uit het vragenlijstonderzoek
blijkt dat 24 procent van alle deelnemende organisaties een geschikte kandidaat voor hun organisatie
heeft gesproken. Ter illustratie: “Wij zitten in de IT-branche; het is lastig goed personeel te krijgen en dit
is toch weer iets anders en ik dacht baat het niet dan schaadt het niet en je doet toch weer wat goeds
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Door deelname aan de NWD heb ik een nieuwe
onbetaalde baan gekregen, die ik zonder de

Werkbezoekdag niet had gehad

Door deelname aan de NWD heb ik een nieuwe
betaalde baan gekregen, die ik zonder de

Werkbezoekdag niet had gehad

Door deelname aan de NWD heb ik een andere
baan aangeboden gekregen, die ik zonder de

Werkbezoekdag niet had gehad

Door deelname aan de NWD heb ik een
sollicitatiegesprek gehad, dat ik zonder de

Werkbezoekdag niet had gehad

Nee, helemaal niet Nee, niet echt Neutraal Ja, een beetje Ja, helemaal eens

Een deelnemer aan het woord:
“We hebben eerst een rondleiding gekregen en daarna gingen we in een kring met elkaar in ge-
sprek:wie ben je, wat doe je en wat zoek je? Na afloop kreeg ik feedback van een recruiter van
daar en toen bleek dat ik een goede indruk had achter gelaten en zeiden ze dat ze wel verder met
me wilden; dat er op dit moment geen commerciële vacatures zijn, maar dat ze me graag in porte-
feuille houden. Tijdens het werkbezoek ben ik ook in contact gekomen met een andere werkzoe-
kende en we hebben elkaar nog getipt op relevante vacatures, dat was weer een mooie bijkomstig-
heid.”
Bron: verdiepend onderzoek onder werkzoekenden (Stichting DeBroekriem)
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door een kijkje in de keuken te geven. En je weet nooit wat ertussen zit. We
hebben zeven enthousiaste kandidaten ontvangen met verschillende profielen.
Echt heel divers. Dat was wel heel leuk! Een aantal hebben na afloop bij ons
gesolliciteerd, sommige cv’s liggen daarom nu in behandeling. Of er echt iets
concreets uitkomt is de vraag, er wordt wel echt serieus naar gekeken”. Een ander
vertelt: “We hebben zeven mensen ontvangen en daarvan hebben we in ieder
geval één persoon aangenomen en met drie mensen zijn we nog in gesprek. Ook
heeft iemand nog een dagje meegelopen. We hadden voor iedereen een
netwerkgesprek ingepland op basis van hun profiel of zoektocht; dit leverde
mooie gesprekken op”.

2. Nieuwe kennis en inzichten
Organisaties die deelnemen geven aan dat de gesprekken met nieuwsgierige werkzoekenden regelmatig
nieuwe inzichten opleveren. Werknemers krijgen inzicht in de belevingswereld van werkzoekenden, krij-
gen te horen hoe kandidaten naar hun organisatie kijken en beseffen geregeld dat ze werkzaam zijn bij
een mooie organisatie. Van de organisaties die één of meerdere mensen hebben ontvangen, geeft 39
procent aan dat ze dankzij de werkbezoekdag meer inzicht hebben gekregen in de uitdaging van werk-
zoekenden: “Tijdens de Nationale Werkbezoekdag hebben we met vijftien werkzoekenden netwerkge-
sprekken gepland. Mobiliteits- en P&O-adviseurs hebben deze gesprekken samen gehad waarbij ze bei-
den vanuit hun eigen kant naar het verhaal keken. En dat heeft ook weer een aantal mooie inzichten op-
geleverd in de zin van bepaalde gesprekstechnieken die je wel of niet gebruikt, ervaringen die je met el-
kaar kunt delen. Dat was ook een leervolle ervaring voor onze collega’s”.

3. Promotie van de organisatie
Organisaties grijpen de Nationale Werkbezoekdag aan om zichzelf in de spotlight
te zetten voor potentiële en toekomstige werknemers. Het is tegenwoordig be-
langrijk dat organisaties werken aan hun marketing, in de recruitment wordt dat
tegenwoordig employer branding genoemd. Nagenoeg alle organisaties (respec-
tievelijk 95% en 88%) geven aan dat ze iemand hebben kunnen informeren over
de eigen organisatie en over de branche waarin ze actief zijn. Het doel van de
werkbezoekdag is dan ook werkzoekenden te informeren over nieuwe branches
en sectoren en te helpen bij de keuze om eventueel een carrièreswitch te maken
naar een vakgebied met meer arbeidsmogelijkheden: “Achteraf krijg je er wel heel
veel voldoening van en ik denk dat vooral voor bedrijven waar echt schaarste
heerst dat het een toegevoegde waarde kan zijn. Het is toch een stukje promotie
van je organisatie, en misschien kennen die mensen wel weer mensen die je bedrijf
wel weer gaan aanraden dus het is altijd goed om mee te doen”.

4. Invulling geven aan MVO
Diverse organisaties hebben meegedaan omdat ze het initiatief vanuit een maatschappelijk oogpunt
omarmen. Organisaties doen mee omdat ze bijvoorbeeld medewerkers hebben die voorheen als in-
between-jobber waren aangesloten bij Stichting DeBroekriem, een platform voor werkzoekenden. Orga-
nisaties vinden het vaak leuk en waardevol om mensen te helpen. Van de organisaties die één of meer-
dere mensen hebben ontvangen, geeft 79 procent aan dat ze de bezoeker(s) hebben kunnen ondersteu-
nen tijdens zijn of haar zoektocht naar werk: “Zo laten we zien dat we een betrokken organisatie zijn” en
“Collega’s vonden het leuk om mee te doen met de Nationale Werkbezoekdag. Collega’s zijn namelijk
trots op de organisatie en daar vertellen ze graag over. Ook zien ze de maatschappelijke relevantie van
zo’n dag. Het kost ze zo’n twee uur van hun tijd, maar iedereen was enthousiast en het heeft de collega’s
energie gegeven”.

24 procent
heeft een geschikte kan-
didaat gesproken voor de

eigen organisatie

88 procent
Heeft een werkzoeken-
den kunnen informeren
over de branche waarin

ze opereren



Tips van
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In dit hoofdstuk laten we zien wat er volgens werkzoekenden beter kan ten aanzien van de opzet en uit-
voering van de Nationale Werkbezoekdag. Achtereenvolgens gaan we in op de tips van werkzoekenden
(4.1) en die van werkgevers (4.2).

5.1 Tips van werkzoekenden

In totaal hebben 203 respondenten tips en verbeterpunten aangedragen voor volgende edities van de
werkbezoekdag. Op basis van de open antwoorden van de respondenten is een onderscheid gemaakt
naar negen overkoepelende thema’s. Tabel 4.1 biedt hier een overzicht van. Hieronder lichten we de
Hieronder lichten we de meest voorkomende tips beknopt toe.

Tabel 4.1 Tips van deelnemers (N=203)
Tips  Percentage Aantal
1 Betere communicatie 17% 34

2 Betere informatievoorziening (vooraf informatie, website etc.) 17% 34
3 Meer deelnemende organisaties/meer plekken bij organisaties 14% 28
4 Overige tips 12% 25
5 Meer variatie in het aanbod 10% 20
6 Positieve reacties 9% 19
7 Meer bekendheid 8% 17
8 Meerdere dagen 8% 17
9 Aanvullende activiteiten/andere vormen 4% 9
Totaal 100% 203

Bron: vragenlijstonderzoek onder werkzoekenden (Regioplan)

1 Betere communicatie
De meeste tips hebben betrekking op de communicatie en informatievoorziening. Voor communicatie
geldt dat het zowel gaat om communicatie vanuit Stichting DeBroekriem als om communicatie vanuit de
deelnemende organisaties. Deelnemers geven aan vaak (te) laat informatie te ontvangen over het initia-
tief. Verschillende respondenten geven aan twee dagen voor de Nationale Werkbezoekdag een e-mail
gehad te hebben met informatie over de dag: “De link kwam een dag van te voren binnen in mijn mail-
box en ik had het prettig gevonden als de link enkele weken van te voren was verstuurd. Ik had namelijk
het idee dat alles snel moest worden ingevuld en ik had eigenlijk nog wel meerdere bedrijven willen be-
zoeken. Dat was niet helemaal duidelijk”. Op dat moment was het al te laat om aan te melden en waren
de meeste organisaties volgeboekt. Ook komt naar voren dat respondenten geen reacties hebben gekre-
gen van organisaties naar aanleiding van hun aanmelding. Wanneer er sprake is van een afwijzing of
wanneer een organisatie volgeboekt is, zou dit ook gecommuniceerd moeten worden. “De communica-
tie en instructies waren niet optimaal. Van een (van de 2) de organisaties heb ik geen enkele reactie ont-
vangen.”

2 Betere informatievoorziening (vooraf informatie, website etc.)
Een tweede punt dat meer aandacht behoeft volgens werkzoekenden is de informatievoorziening. Res-
pondenten vinden het prettig om meer informatie te ontvangen voorafgaand aan het werkbezoek.
Daarbij gaat het om bijvoorbeeld tips ter voorbereiding, een tijdsschema en duidelijke instructies. Ook
de werking van de website van de Nationale Werkbezoekdag is een punt van aandacht, aangezien res-
pondenten vinden dat deze niet goed werkt, onduidelijk is en te weinig informatie bevat over tijds-
schema’s, functieprofielen en goede informatie over wat de deelnemende bedrijven zoeken. “De web-
site was wat rommelig. Het nodigde niet uit om meerdere werkbezoeken te plannen omdat de pagina
elke keer geheel ververst werd. Het leek ook of je maar één bezoek kon plannen.”

In dit kader blijkt dat werkzoekenden ook graag een duidelijke melding willen krijgen over de beschik-
baarheid van organisaties, voordat zij informatie over hun motivatie of persoonlijke gegevens invullen.
Er werd nu achteraf pas duidelijk welk aanbod er precies was en of men nog naar de gewenste

5 Tips van deelnemers



26

organisatie toe kon. “(...) Daarnaast had ik al mijn persoonlijke gegevens en motivatie ingevuld en toen
pas bleek dat er geen plek meer was. Logischer is om dit direct aan de voorkant duidelijk te maken waar
er wel en geen plek meer is.”

3 Meer deelnemende organisaties/meer plekken bij organisaties
Een derde thema dat werd aangestipt betreft de hoeveelheid van het aanbod van organisaties. Werk-
zoekenden willen graag dat er meer deelnemende organisaties zijn. Het aanbod wordt nu als te klein
ervaren. Naast het aantal organisaties wordt er ook gesproken over het aantal plekken binnen een orga-
nisatie. Respondenten zien graag meer plekken binnen een organisatie zodat er meer kans is bij de ge-
wenste organisatie terecht te kunnen

4 Overige tips
De categorie ‘overige tips’ bestaat uit verschillende overige verbeterpunten. Zo wordt er gesteld dat or-
ganisaties betere voorbereiding moeten treffen, er een sterkere link met het UWV moet komen en de
mogelijkheid geboden moet worden met andere deelnemers te communiceren over de ervaringen. Zo
schrijft een respondent: “UWV kan veel meer werkzoekenden aan bedrijven koppelen, nieuwe rol voor
UWV wordt meer matchmaker (…)” en een ander schrijft: “Indien het vol zit dat er aan de organisatie
een lijst wordt gestuurd met de mensen die ook graag hadden willen komen”.

5 Meer variatie in het aanbod
Naast dat werkzoekenden graag zien dat er meer organisaties deelnemen aan de Nationale Werkbe-
zoekdag, wordt ook benadrukt dat variatie in het aanbod van belang is. De spreiding over Nederland is
daarbij belangrijk. Hiermee wordt bedoeld dat er organisaties meedoen vanuit het hele land. Nu blijkt
bijvoorbeeld dat respondenten weinig tot geen organisaties konden vinden in Zeeland en het noorden
van Nederland (Friesland, Groningen). Ook wordt gesteld dat er vooral publieke organisaties meedoen
met de dag, terwijl er ook behoefte is aan aanbod binnen de commerciële sector. “In het Noorden van
het land waren niet veel bedrijven ingeschreven. Dat zou wel fijn zijn als dat er meer zouden zijn ge-
weest.” Een ander schrijft ook: “Heel goed initiatief. Naar mijn idee iets te weinig deelname van com-
merciële bedrijven (voor commerciële functies)”.

6 Positieve reacties
Werkzoekenden hebben niet alleen tips opgeschreven, maar ook een groot aantal positieve reacties: “Ik
heb het allemaal als heel positief ervaren (het was voor mij de eerste keer dat ik deelnam). Zowel de in-
formatievoorziening vooraf als de dag zelf. Het was top!!”. Ze geven aan de dag zinvol te vinden. Het
heeft geleid tot nieuwe contacten, inzichten en soms zelfs concrete gesprekken over een baan. Werk-
zoekenden zien het initiatief dan ook graag terug. “Ik kan nu nog niet zeggen of het leidt naar betaald
werk, maar heb wel een tweede oriënterend gesprek!” en “Heel goed initiatief. Heb goede contacten op-
gedaan en zou wat mij betreft best vaker kunnen plaatsvinden. Je kan zo wat makkelijker en low profile
‘aan elkaar snuffelen’.”

7 Meer bekendheid
Naast landelijke dekking wordt er ook gevraagd om meer landelijke bekendheid: “Ik had het graag eer-
der gehoord, dus nog meer bekendheid hieraan geven” en “Meer bekendheid eraan geven en meer diver-
siteit in de bedrijven, verspreid over het land”. Weinig respondenten waren op de hoogte van het initia-
tief. Dit heeft tot gevolg dat een aantal respondenten te laat waren met aanmelden. Wanneer de Natio-
nale Werkbezoekdag meer bekendheid krijgt, zullen potentiële deelnemers eerder bereikt worden
waardoor zij de kans hebben zich tijdig aan te melden en in te schrijven bij de door hun gewenste orga-
nisatie(s). Eveneens geldt dat de bekendheid onder organisaties verbeterd kan worden. Op deze manier
neemt wellicht het aantal deelnemende organisaties ook sneller toe.



27

8 Meerdere dagen
Respondenten geven aan het een nuttig initiatief te vinden en het jammer te vinden een jaar te moeten
wachten wanneer organisaties volgeboekt zijn. Zij zien het daarom graag meerdere keren per jaar terug
of meerdere dagen achter elkaar. Op die manier is er de mogelijkheid toch naar de gewenste organisatie
te kunnen wanneer deze de eerste dag al vol zit of naar meerdere organisaties te gaan, omdat een be-
zoek vaak al een dag in beslag neemt. Ook biedt dat de mogelijkheid toch deel te nemen aan het initia-
tief in het geval van verhindering op de originele datum. “Het is een goed initiatief, was niet bekend bij
mijn loopbaanadviseur. Meer naar buiten treden over deze dag. Mogelijk meerdere keren per jaar orga-
niseren, in geval 2x per jaar”.

9 Aanvullende activiteiten/andere vormen
Tijdens de Nationale Werkbezoekdag zijn diverse activiteiten mogelijk. Toch zien enkele respondenten
graag aanvullende activiteiten of andere vormen tijdens de Nationale Werkbezoekdag. Voorbeelden die
genoemd worden zijn workshops of een organisatie-brede presentatie, die door meerdere deelnemers
kan worden bijgewoond, met heldere informatie over de betreffende organisatie: “Meer mogelijkheden
wat betreft workshops waar meer mensen worden bereikt. Een enkel gesprek bij een werkgevers is snel
vergeven”.

5.2 Tips van organisaties

In totaal hebben 118 respondenten tips en verbeterpunten aangedragen voor volgende edities van de
werkbezoekdag. Op basis van de open antwoorden van het vragenlijstonderzoek onder organisaties
(Stichting DeBroekriem) is een onderscheid gemaakt naar drie overkoepelende thema’s.

1 Meer publiciteit
Bijna alle organisaties zijn enthousiast over de Nationale Werkbezoekdag, zien de meerwaarde en willen
dan ook dat het uitgroeit tot echt een nationale dag. Daarvoor is het belangrijk dat er meer naamsbe-
kendheid komt en dat alle werkgevers in Nederland dit initiatief kennen. Uit de feedback van de respon-
denten bleek bovendien dat ze ook meer behoefte hebben aan marketing-/promotiemateriaal én dat ze
meer bekendheid willen richting werkzoekenden zodat hun organisatie in beeld komt bij de doelgroep.
Een organisatie schrijft: “Een poster of iets dergelijks om op het mededelingenbord/raam te plakken zou
fijn zijn voor de herkenbaarheid” en een ander stelt: “Meer bekend maken bij werkzoekenden. Samen
werken met gemeentes misschien of UWV. Voordelen van zo’n dag beter uitleggen aan werkzoekenden”.

2 Meer begeleiding
Werkgevers kiezen zelf hoe ze de Nationale Werkbezoekdag bij hun eigen organisatie willen inrichten.
Op de website Werkbezoekdag.nl worden suggesties aangedragen: zo kunnen organisaties ervoor kie-
zen om een netwerkgesprek, rondleiding en/of bedrijfspresentatie aan te bieden. Organisaties beslissen
zelf hoeveel mensen ze uitnodigen want alles gebeurt op afspraak. Deze vrijheid is voor veel organisaties
plezierig en maakt het laagdrempelig om mee te doen. Maar er zijn ook respondenten die aangeven dat
ze juist meer kaders zouden willen ontvangen. Daarbij stellen organisaties: “Geef werkgevers meer
handvatten om een dag te organiseren op een wat creatievere manier. Niet het standaard PowerPoint-
verhaal of gesprek met de baas”; “Prachtig initiatief! Wellicht goed om nog meer ondersteuning te bie-
den bij het werven van deelnemers”; “Voorbeelden/filmpjes van wat andere bedrijven doen is prettig” en
“Een iets vaster format zou kunnen helpen”.

3 Management van verwachtingen
Tijdens de Nationale Werkbezoekdag kunnen nieuwsgierige werkzoekenden een bezoek inplannen bij
een organisatie waar ze graag eens een kijkje in de keuken willen nemen. Werkgevers doen mee omdat
ze graag mensen informeren over hun organisatie en over de branche waarin ze werken. Via de website
van de Werkbezoekdag wordt gecommuniceerd dat alle werkbezoeken op afspraak plaatsvinden en dat
het draait om netwerkgesprekken en niet om sollicitatiegesprekken. Werkgevers waarderen het als
werkzoekenden zich goed voorbereiden. Toch kan dit nog beter volgens organisaties. Zo wordt gesteld:
“Maak aan werkgevers duidelijk wat de kandidaten zoeken/willen. Maak ook duidelijk dat de
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werkzoekenden lang niet altijd op zoek zijn naar een baan bij het bedrijf zelf, maar soms gewoon willen
meekijken en op zoek zijn naar netwerkcontacten” en “Wellicht iets beter aangeven of een bedrijf wel of
niet op zoek is naar nieuwe medewerkers. Wij hebben twee aanmeldingen ontvangen waarbij men dacht
dat het om een soort sollicitatiegesprek ging”.



Conclusie
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De Nationale Werkbezoekdag is een van de initiatieven die werkzoekenden – met en zonder baan – pro-
beert te helpen om op een laagdrempelige en positieve manier contacten op te doen die voordelig kun-
nen zijn voor het vinden en verkrijgen van (ander) werk. Stichting DeBroekriem heeft Regioplan ge-
vraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de opbrengsten van deze Nationale Werkbezoekdag
in 2018, waarin duidelijk wordt gemaakt wat deze dag oplevert voor werkzoekenden en organisaties. De
ervaringen en opbrengsten worden daarbij belicht vanuit het perceptief van werkzoekenden en organi-
saties die hebben deelgenomen aan de Nationale Werkbezoekdag 2018. Om inzicht te krijgen in de er-
varingen en opbrengsten van betrokkenen is door Regioplan een vragenlijstenonderzoek afgenomen
onder werkzoekenden die zich hadden aangemeld via de website Werkbezoekdag.nl. In totaal hebben
334 werkzoekenden een vragenlijst ingevuld. Daarnaast heeft Stichting DeBroekriem een vragenlijst af-
genomen onder organisaties die zich hadden aangemeld. Deze vragenlijst is ingevuld door 151 organisa-
ties. Tot slot heeft Stichting DeBroekriem vijftien diepte-interviews afgenomen met werkzoekenden en
organisaties die hebben deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek. In dit slothoofdstuk zetten we de
belangrijkste resultaten van dit onderzoek op een rij en wordt een aantal aandachtpunten geformuleerd
voor het vergroten van de opbrengsten van de Nationale Werkbezoekdag.

6.1 Belangrijkste resultaten

Bereik
Op de Nationale Werkbezoekdag 2018 hebben honderden gesprekken plaatsgevonden. Uit het onder-
zoek onder werkzoekenden komt naar voren dat er 246 werkbezoeken hebben plaatsgevonden en uit
het vragenlijstonderzoek onder organisaties blijkt dat er 421 werkbezoeken zijn verzorgd. Het is echter
zeer waarschijnlijk dat het daadwerkelijke aantal werkbezoeken vele malen hogen ligt, aangezien de
werkbezoekdag als olievlek werkt en niet alle bezoeken via de website van de Nationale Werkbezoekdag
tot stand zijn gekomen.

Werkzoekenden hebben vaak om verschillende redenen meegedaan met de Nationale Werkbezoekdag
2018. Werkzoekenden doen vooral mee om uit te zoeken welk werk bij hen past en om hun kans op
werk te vergroten. Bijna geen van de deelnemende werkzoekenden geeft aan dat ze meedoen ‘omdat
het moet’ of ‘om per se een baan te verkrijgen’. Daarmee lijken deelnemers vooral intrinsiek te zijn ge-
motiveerd voor deelname. Ook organisaties doen om verschillende redenen mee aan de Nationale
Werkbezoekdag. Zij vinden het belangrijk om werkzoekenden te ondersteunen bij hun zoektocht naar
werk en hen te enthousiasmeren voor een vak of hun eigen organisatie. Daarnaast blijkt dat organisaties
van mening zijn dat de Nationale Werkbezoekdag mogelijkheden biedt voor de eigen organisatie. Facto-
ren als het profileren van de organisatie, het selecteren en van nieuw talent en het creëren van leerer-
varingen voor de eigen werknemers spelen daarbij een rol.

De meeste werkbezoeken hebben plaatsgevonden is Zuid-Holland, Brabant en Noord-Holland. In het
noorden van Nederland (Friesland, Groningen), Limburg en Zeeland is het bereik echter lager. Een ver-
klaring hiervoor is dat Stichting DeBroekriem een groter bereik heeft in de eerstgenoemde provincies.
Kijkend naar de achtergrondkenmerken van werkzoekenden valt op dat de meerderheid van de werk-
zoekenden vrouw is, een hoog opleidingsniveau heeft en vaak ouder is dan 40 jaar. Daarnaast blijkt dat
de meeste werkzoekenden een uitkering hebben (vooral WW-uitkering), maar ook dat mensen met een
baan meedoen met de werkbezoekdag. Dit beeld geldt voor zowel degenen die wel als die niet op werk-
bezoek is geweest. Wat betreft de karakteristieken van de deelnemende organisaties valt op dat de
meeste werkbezoeken zijn verzorgd door publieke of semipublieke organisaties en in de zakelijke dienst-
verlening. Toch zijn er ook een aantal grote private organisaties die werkbezoeken verzorgen zoals orga-
nisatieadviesbureaus, horeca, opleidingsinstituten, IT, automatiseringsbedrijven, sportorganisaties, ac-
countskantoren, transportbedrijven en communicatiebureaus.

De meeste werkzoekenden bereiden zich actief voor op de Nationale Werkbezoekdag. Zij maken gebruik
van LinkedIn en de website van de organisatie en denken na over wat zij willen en kunnen. Ook maakt
een deel van de werkzoekenden gebruik van de activiteiten van Stichting DeBroekriem of van een loop-
baancoach.

6 Conclusie
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Waardering
Op de werkbezoekdag gaan werkzoekenden langs bij een organisatie. Daar voeren zij een een-op-een-
netwerkgesprek al dan niet in combinatie met een organisatiepresentatie of rondleiding door de organi-
saties. Een veel voorkomende combinatie van activiteiten gedurende de werkbezoekdag is een een-op-
eennetwerkgesprek en een rondleiding door de organisatie. Ook hebben veel deelnemers een rondlei-
ding in combinatie met een organisatiepresentatie gehad.

Het werkbezoek en de dag als geheel worden als zeer goed beoordeeld door de werkzoekenden. Werk-
zoekenden zijn (heel) positief over het werkbezoek en raden andere werkzoekenden deze dag absoluut
aan. Dit geldt vrijwel voor alle werkzoekenden, aangezien er geen grote verschillen in tevredenheid zijn
naar persoonlijk achtergrond, beweegreden of voorbereidingsactiviteiten van werkzoekenden. Ook
deelnemende organisaties zijn positief tot zeer positief over de werkbezoekdag.

Opbrengsten voor werkzoekenden
Voor deelnemende werkzoekenden biedt de Nationale Werkbezoekdag mogelijkheden voor het uitbrei-
den van contacten die voordelig kunnen zijn voor het zoeken en verkrijgen van (ander) werk.

Allereerst blijkt dat de NWD helpt om werkzoekenden in contact te brengen met een werkgever. Het
merendeel van de werkzoekenden is van mening dat de NWD nieuwe contacten heeft opgeleverd, die
ze zonder deze dag zeer waarschijnlijk niet hadden gehad. Dit geldt vooral voor 40+’ers.

Ten tweede komt naar voren dat werkzoekenden informatie en advies krijgen die waardevol is voor het
verkennen van de eigen interesse en het zoeken naar werk. Werkzoekenden zijn van mening dat de
NWD helpt om een beter beeld te krijgen van een werkveld en mogelijkheden biedt om te verkennen of
een bepaald werkveld of bepaalde organisatie bij hen past. Bovendien blijkt dat een werkbezoek werk-
zoekenden helpt om inzicht te krijgen in de kans op werk in een bepaalde branche en concrete tips kan
opleveren voor het zoeken naar (ander) werk. Vooral voor oudere werkzoekenden vergroot de werkbe-
zoekdag de kennis en informatie over de kansen op werk binnen de branche die ze bezocht hebben.

Ten derde draagt de werkbezoekdag bij het aan de interesse, het zelfvertrouwen en de motivatie van
werkzoekenden. Zo vergroot de werkbezoekdag de interesse van werkzoekenden voor een bepaalde
branche of organisatie en kan deelname werkzoekenden vertrouwen beiden en aanzetten tot netwer-
ken. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de NWD werkzoekenden niet alleen informeert of
inspireert, maar ook dat deelname resulteert in concrete vervolgacties en kan resulteren in een nieuwe
baan.

Voor ongeveer een op de drie werkzoekenden leidt de NWD tot concrete vervolgacties; zij zijn daadwer-
kelijk op een andere manier gaan zoeken naar werk of zijn meer gaan netwerken naar aanleiding van de
NWD.

Tot slot blijkt dat de NWD de kans op een baan kan vergroten, doordat werkzoekenden op een sollicita-
tiegesprek zijn geweest dat zij zonder de NWD niet hadden gehad. Een enkeling heeft aan de NWD zelfs
een nieuw baan overgehouden. Dit is opvallend, omdat het geen nadrukkelijke doelstelling is van de
NWD.

Opbrengsten voor deelnemende organisaties
Organisaties grijpen de Nationale Werkbezoekdag aan om zichzelf op een andere manier te presenteren
naar werkzoekenden (employee branding én candidate experience) én om een nieuw kanaal in te zetten
om potentiële nieuwe werknemers te vinden (recruitment). Ook geeft de Werkbezoekdag veel inzicht in
de eigen organisatie omdat organisaties een netwerkgesprek hebben en dit levert soms verrassende in-
zichten en draagt bij aan de employer-branding.

Tips
Deelnemende werkzoekenden en organisaties zijn van mening dat de Nationale Werkbezoekdag een
mooi initiatief is dat waardevolle informatie en contacten oplevert. Daarnaast hebben deelnemers sug-
gesties gedaan ter verbetering van het bereik en de opbrengsten van deze dag. Deze suggesties hebben
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vooral betrekking op het verbeteren van de communicatie en informatievoorziening, de hoeveelheid en
variatie van deelnemende organisaties en landelijke bekendheid.

6.2 Aandachtspunten voor doorontwikkeling

De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat de opzet en uitvoering van de Nationale Werkbe-
zoekdag positief worden gewaardeerd en dat het waardevolle opbrengsten heeft voor deelnemers. Des-
ondanks zien we op basis van dit onderzoek nog ruimte voor groei en ontwikkeling. Hieronder gaan we
kort in op de aandachtpunten ten aanzien van het bereik, de waardering en de opbrengsten voor deel-
nemers.

Bereik
De Nationale werkbezoekdag heeft een landelijk bereik en weet een grote groep werkzoekenden en or-
ganisaties te bereiken. Tocht blijkt het lastig te zijn om bepaalde groepen van werkzoekenden (bijv. la-
ger opgeleiden) en organisaties (commerciële organisaties en organisaties in Noord Nederland, Limburg
en Zeeland) aangehaakt te krijgen. Zowel werkzoekenden als werkgevers roepen op tot meer aandacht
en naamsbekendheid voor de Nationale Werkbezoekdag. Hoewel Stichting DeBroekriem inzet op het
vergroten van het bereik, is het raadzaam om in de komende periode te verkennen welke (extra) activi-
teiten nodig zijn voor het vergroten van het bereik.

Suggesties:
è Maak zowel landelijk als per provincie een sterkte-zwakteanalyse om na te gaan waar kansen en be-

lemmeringen liggen. Confronteer daarbij de sterke en zwakke plekken van de Nationale Werkbe-
zoekdag met de kansen en obstakels bij de externe partijen.

è Bespreek de sterkte-zwakteanalyse met partijen die actief zijn op het gebied van loopbaanadvies
(bijv. Noloc) en arbeidstoeleiding (bijv. UWV, Start Foundation, Noloc) en ga na welke concrete acti-
viteiten nodig en mogelijk zijn voor het verbreden en vergroten van het bereik. Zorg met elkaar dat
de uitkomsten van de sterkte-zwakteanalyse leiden tot concrete vervolgacties.

è Verken met werkgevers, gemeenten en UWV de mogelijkheden voor laagdrempelige publiek-private
samenwerking, zodat extra kansen gecreëerd kunnen worden voor mensen die minder makkelijk een
baan kunnen vinden en voor werkgevers die geen geschikt personeel kunnen vinden.

Waardering
De Nationale Werkbezoekdag wordt bijzonder positief gewaardeerd door zowel werkzoekenden als or-
ganisaties. Het aantal werkzoekenden en organisaties dat negatief is, is zeer beperkt. Negatieve ervarin-
gen lijken daarbij vooral gerelateerd aan problemen met registratie en tegenvallende verwachtingen. In
dit kader is het raadzaam om na te gaan hoe de website kan worden verbeterd en welke extra inzet no-
dig is om de verwachtingen van werkzoekenden en werkgevers nog beter te managen.

Suggesties:
è Maak (meer) werk van de website. Zorg dat het voor werkzoekenden duidelijk is welke plekken nog

beschikbaar zijn en voorkom dat aanmeldingen te laat bij organisaties aankomen, zodat frustraties
worden voorkomen. Daarnaast is het van belang dat vooraf duidelijk wordt aangegeven welk func-
tieprofiel organisaties zoeken zodat voor werkzoekenden duidelijk wordt of zij aan dat profiel vol-
doen en het nut heeft om deel te nemen aan de werkbezoekdag bij die organisatie.

è Wees nog duidelijker over wat werkzoekenden en organisaties kunnen verwachten als ze deelnemen
aan de Nationale Werkbezoekdag. Geef op de website duidelijk aan wat zij kunnen verwachten als ze
deelnemen aan de werkbezoekdag. Zorg er daarbij ook voor dat duidelijk is wat de werkbezoekdag
inhoudt en hoe deze ingericht kan worden. Daarnaast kan het helpen als organisaties werkzoeken-
den voorafgaand aan de werkbezoekdag het programma toesturen zodat werkzoekenden weten wat
zij kunnen verwachten.



33

Opbrengsten voor deelnemers
De Nationale Werkbezoekdag maakt de doelstellingen meer dan waar. De werkbezoekdag biedt niet al-
leen inspiratie en mogelijkheden voor contact, maar gaat ook gepaard met concrete vervolgacties. Een
goede voorbereiding kan werkzoekenden helpen om daadwerkelijk op werkbezoek te gaan. Hoewel de
meeste werkzoekenden dit doen, blijkt ook dat een deel van de werkzoekenden geen voorbereiding
treft voorafgaand aan de werkbezoekdag. Om de opbrengsten voor deelnemers nog meer te vergroten,
is het volgende raadzaam.

Suggesties:
è Stimuleer deelnemers om zich voor te bereiden op de Nationale Werkbezoekdag. Biedt handvatten

voor hoe ze dit kunnen doen en wijs aankomende deelnemers actief op de mogelijkheden van Stich-
ting DeBroekriem (o.a. bijeenkomst bijwonen, webinar).

è Bied organisaties meer handvatten over hoe zij het werkbezoek kunnen invullen. Geef niet alleen
aan hoe organisaties kunnen deelnemen, maar biedt hen ook handvatten om dit vorm te geven. Een
handreiking of inspiratievoorbeelden kunnen daarbij behulpzaam zijn.

è Gebruik een gestructureerde evaluatietool om de opbrengsten voor deelnemers te monitoren en in
beeld te krijgen. Op deze manier worden de ontwikkelingen van opbrengsten beter zichtbaar. Het
kader van dit onderzoek biedt hiervoor een handvat.

6.3 Slotconclusie

Op basis van deze resultaten kunnen we constateren dat de opbrengsten van de Nationale Werkbezoek-
dag aansluiten bij de doelstelling van deze dag. Het werkbezoek biedt werkzoekenden een mogelijkheid
om op een vrijblijvende en positieve manier nieuwe contacten te leggen, die zonder deze dag zeer waar-
schijnlijk niet hadden plaatsgevonden. Deze dag helpt om nieuwe contacten te leggen, relevante infor-
matie te verkrijgen en het inspireert werkzoekenden bij het zoeken naar (ander) werk. Ook organisaties
erkennen dat een werkbezoek waardevolle mogelijkheden biedt voor de eigen organisaties.
Hoewel deze dag in principe niet is bedoeld voor het realiseren van matches of toeleiding naar een
nieuwe baan, blijkt dat de werkbezoekdag hier wel aan bijdraagt. Een aantal werkzoekenden heeft door
het werkbezoek een nieuwe baan gekregen. Daarmee kan de werkbezoekdag worden gezien als belang-
rijk instrument voor doelgroepen zonder en doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat
het werkzoekenden in ieder geval op de korte termijn aanzet tot reflectie, eigen initiatief en actie. Ook
heeft deze dag potentie om werknemers te ondersteunen bij hun duurzame inzetbaarheid. Met een
flexibiliserende arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen een leven lang leren en dus ook continu blij-
ven ontdekken welke banen en bedrijven passend zijn en welke competenties er gevraagd worden voor
de arbeidsmarkt van morgen.
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In deze bijlage wordt een beeld geschetst van de respondenten van het vragenlijstonderzoek onder
deelnemende werkzoekende, dat is uitgevoerd door Regioplan.

In totaal hebben 334 respondenten de vragenlijst ingevuld. Ongeveer driekwart van de respondenten is
vrouw. Meer dan de helft (53%) is ouder dan 50 jaar en de meeste respondenten hebben een hbo- of
wo-diploma (62%). Verder zien we dat iets meer dan de helft van de respondenten een WW-uitkering
heeft en ongeveer een kwart een betaalde baan heeft. De meeste respondenten zijn woonachtig in
West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland), gevolgd door Zuid-Nederland. Er zijn vrijwel geen responden-
ten uit het noorden van Nederland.

Tabel A Beschrijving van respondenten van dit onderzoek (N=334)

Op ieder achtergrondkenmerk zijn er ontbrekende waarden (niet ingevuld door de respondenten), hierdoor telt het aantal niet
altijd op tot 334.

Bijlage

Achtergrondkenmerken* N %

Geslacht
 Man 88 27
 Vrouw 232 73
Leeftijd
 21-30 jaar 16 5
 31-40 jaar 36 11
 41-50 jaar 101 31
 >50 jaar 171 53
Opleidingsniveau
 basisonderwijs 7 2
 mulo/lts/leao/ lbo/ vmbo/ mavo/ mbo-1 24 8
 hts/ havo/vwo/ mbo-2 t/m mbo-4 90 28
 hbo/ universiteit 198 62
Arbeidsmarktsituatie
 Betaald werk 72 22
 Onbetaald werk 7 2
 Geen werk, geen uitkering 33 10
 WW-uitkering 174 52
 WWB-/IOZ-/IOAW-uitkering 10 3
 WAO-/WIA-/Wajong-/WAZ-uitkering 16 5
 SW-uitkering 2 1
 Andere situatie 17 5
Provincie
 Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) 6 2
 Oost (Overijssel, Gelderland) 50 15
 Midden (Utrecht, Flevoland) 51 16
 West (Noord- en Zuid-Holland) 144 44
 Zuid (Zeeland, Brabant, Limburg) 77 23
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